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Mensagem: “A força do Professor”  
Um guerreiro sem espada sem faca, foice ou facão.  
Armado só de amor, segurando um giz na mão. 

O livro é seu escudo que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor.  
Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito.  

Na força do Professor. 
 

(Bráulio Bessa) 
 
 
SUPERVISÃO DE ENSINO 
COMISSÃO DE ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 
VAGAS PROFESSOR EVENTUAL  
EE SAPOPEMBA  

A Direção da EE Sapopemba informa que possui 3 vagas para 
professor eventual, Ensino Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A atribuição 
será no dia 18/10/2019 (sexta-feira) às 9 horas na unidade escolar 
 
E.E. EXÉRCITO BRASILEIRO  

A Direção da EE Exército Brasileiro informa que possui vagas para abertura 
de 4 contratos de professores eventuais nas áreas de Educação Física, 
Matemática   e Língua Portuguesa. Atribuição na U.E. no dia 21/10/2019, às 9 
horas. 
 
E.E. PROF. AROLDO DE AZEVEDO  

A Direção da EE Prof. Aroldo de Azevedo informa que possui vagas para 
abertura de 2 contratos de professores eventuais para o período da tarde. 
Atribuição na U.E. a partir do dia 17/10/2019.  
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INSCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO CLASSES/AULAS 2020  
Prezados Diretor e Gerente de Organização Escolar, verificado haver 

inscrições pendentes, lembramos que o prazo para análise de solicitação de acerto 
pertinente à Inscrição Atribuição Classes/Aulas 2020 docentes Efetivos e Cat “F”, 
encerra-se, impreterivelmente, em 21/10. 

Para análise, o responsável deverá acessar 
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/default.aspx e acessar: 

• Inscrição 

• Acerto/Recurso 

• Deferir Solicitação de Acerto 
 

 

Feita a análise, os docentes que solicitaram acerto deverão confirmar sua 

inscrição até 21/10. 

 
NÚCLEO PEDAGÓGICO 
REUNIÃO DE TRABALHO  
PROFESSORES COORDENADORES ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
 A Dirigente Regional de Ensino convoca os Professores Coordenadores dos 
Anos Finais e Ensino Médio das Unidades Escolares para Orientação Técnica: 
Formações do Currículo Paulista – Competências Gerais: Educação Infantil, Anos 
Iniciais e Anos Finais. 
Data: 24/10/2019 (quinta-feira)  
Local: Núcleo Pedagógico – Av. Waldemar Tietz, 850 – Artur Alvim – São Paulo/SP 
 
Grupo 1 – Manhã (08h30min às 12h30min) 
➢ Adelaide – Penna – Cunha – Aroldo – Astolfo – Dom Camilo – Chibata – 

Hiroshima – Exército – Mignone – Infante – Inah – Jamil – Ramacciotti – 
Albergaria – Jorge Duprat – Orlandi – Talarico – Liberato – Zanelatti – Luzia – 
Ávila – Maria Ferraz – Octacílio – Pilar – Nicarágua – Romeu – Sapopemba – 
Nobreza – Shiro – Victor Miguel – Wilfredo – Zalina. 

 

http://portalnet.educacao.sp.gov.br/default.aspx
http://portalnet.educacao.sp.gov.br/default.aspx
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Grupo 2 – Tarde (13h30min às 17h30min) 
➢ Adelino – Cunha – Aroldo – Artur – Chibata – Hiroshima – Infante – Inah – 

João Camargo – Pimentel – Joaquín – Jorge Duprat – Jopeque – Jozineide – 
Farão – Fragoso – Ávila – Sansigolo – Rosolia – Paulo Lauro – Quintiliano – 
Nicarágua – Romeu – São João – Sapopemba – Nobreza – Victor Miguel – 
Shiro – Valdir – Zalina – Pilar.  

OBS: caso a Unidade Escolar possua 2 Professores Coordenadores, ambos terão 
que atender à convocação, conforme listado acima. Em caso de ausência do 
Professor Coordenador, o Vice-diretor deverá representa-lo. 
 
CONVITE PARA A VI MOSTRA DE MÚSICA 2019  
 A Diretoria de Ensino Região Leste 4 convida a todos a prestigiar as escolas 
que farão apresentações na nossa VI Mostra de Música, com o tema “Viagem pelos 
gêneros Musicais”, que ocorrerá dia 01/11/19 das 8 às 13 horas, no Teatro do CEU 
Aricanduva localizado na Av. Olga Fadel Abarca, s/n - Jardim Santa Teresinha, São 
Paulo - SP, 03572-020. 
 As apresentações contarão com as seguintes escolas:  
➢ Amador – Inah – Jandyra – José Talarico – Maria Ferraz – Marisa – Pilar e 

Wilfredo. 
 
ACOMPANHAMENTO DO EDUCA SP – USP 
 Através do Programa Educa SP, a USP está oferecendo cursos de extensão 
para os estudantes de ensino médio. Em anexo está a lista de estudantes inscritos 
nos cursos e a informação de acesso à plataforma.  
 Pedimos que as escolas relacionadas abaixo mobilizem esses estudantes 
para acessar os conteúdos dos cursos que já estão disponíveis na plataforma da 
USP, através do site: 
 https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274.   
 
➢ Adelaide – Adelino – Penna – Cunha – Aroldo – Astolfo – Dom Camilo – 

Hiroshima – Inah – Infante – João Sarmento – Joaquín – Orlandi – Jopeque – 
Talarico – Jozineide – Luzia – Sansigolo – Octacílio – Rosolia – Paulo Lauro – 
Ávila – Pilar – Quintiliano – Nicarágua – Romeu – São João – Sapopemba – 
Nobreza – Victor – Zalina.  
Lembramos que os cursos têm duração de 40 horas, distribuídas em 20 

tópicos e ficarão disponíveis por 30 dias a contar da data de início. Para aprovação 
o estudante deve realizar as atividades com frequência igual ou superior a 75%. 
Para os aprovados serão emitidos certificados de conclusão das atividades 
cursadas, mediante avaliação de desempenho do estudante nas referidas 
atividades. Ao estudante inscrito cabe assistir as videoaulas, realizar o estudo do 

https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
https://cursosextensao.usp.br/course/index.php?categoryid=274
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material complementar, entregar as atividades no ambiente virtual e participar 
semanalmente do atendimento ao vivo. 
CLIQUE AQUI para acessar a Lista de Estudantes participantes. 
 
3ª CONFERÊNCIA ANUAL PARA PROFESSORES DE INGLÊS COMO LÍNGUA 
ESTRANGEIRA (3ª ACTEFL 2019)  
 Convidamos a todos os professores de inglês para a 3ª Conferência anual 
para professores de Inglês como Língua Estrangeira – 3ª ACTEFL 2019 que será 
realizado no dia 25/10/2019 das 8 às 17 horas no auditório da UNICID – Metrô 
Carrão. A conferência promoverá palestras e workshops para professores de 
escolas públicas da zona leste de São Paulo. 
 É uma iniciativa de uma equipe formada por cinco coordenadores regionais 
de inglês da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo: Leste 1, Leste 2, Leste 
3, Leste 4 e Leste 5 tem como parceiros as mais renomadas instituições voltadas 
para o ensino de Língua Inglesa no Brasil como: Oxford University Press; Cambridge 
Assessment English; BRAZ-TESOL; Embaixada dos Estados Unidos da América e 
Departamento de Estado Americano. 
CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
DIVULGAÇÃO 
1º ENCONTRO "PROFESSORES PROTAGONISTA DA EDUCAÇÃO"  
 O Rotary Brás convida todos os interessados para o 1º Encontro - 
"Professores Protagonista da Educação", sábado 19/10 das 9 às 12 horas, próximo 
da estação Guilhermina - Esperança (linha vermelha do metrô). O Local do evento 
será na Rua Curagiru, 190 - Vila Guilhermina. 
 Conheça novas pessoas, resignifique suas metas, faça parte transformação 
que está acontecendo na educação do mundo. Haverá: certificação do Rotary 
Internacional; Coffee-break; dinâmicas e ferramentas para enfrentar os novos 
desafios da educação; sorteio de brindes. Uma manhã que vai mudar o jeito que 
você encara sua vida e profissão! 

Para participar, basta realizar a inscrição gratuita pelo site 
https://www.sympla.com.br/professores-protagonistas-da-educacao__655741. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o PCNP Sabino (2082-9774). 
CLIQUE AQUI para acessar o Convite. 
 
FESTIVAL AFROMINUTO – INSCRIÇÃO ATÉ 18/10 
 Professores do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Anos Finais, e do Ensino 
Médio, convide seus alunos a participarem do Festival AfroMinuto – FlinkSampa, 
evento promovido pela Faculdade Zumbi dos Palmares, com apoio da Secretaria da 
Educação. Na busca por uma sociedade sem racismo e com mais equidade, a 
proposta do concurso é valorizar a Educação para as Relações Étnico-Raciais, 

https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-educasp-usp-cuco-11-10.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/1-educasp-usp-cuco-11-10.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-3-conferncia-para-professores-de-ingls-2019.pdf
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/2-3-conferncia-para-professores-de-ingls-2019.pdf
https://www.sympla.com.br/professores-protagonistas-da-educacao__655741
https://www.sympla.com.br/professores-protagonistas-da-educacao__655741
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/3-1-encontro-professores-protagonista-da-educao-rotary-2019.jpeg
https://midiasstoragesec.blob.core.windows.net/001/2019/10/3-1-encontro-professores-protagonista-da-educao-rotary-2019.jpeg
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estimulando o desenvolvimento de atividades pedagógicas com foco na história e 
na cultura africana e afro-brasileira.  
 Nesta edição, o Festival homenageia a vida e a obra do escritor Machado de 
Assis, que deverá ser o tema dos vídeos inscritos, até dia 18 de novembro de 2019. 
Cada escola poderá inscrever apenas uma produção, que deverá ter, no máximo, 
um minuto de duração, sem contar os créditos. E as imagens poderão ser captadas 
por meio de celulares ou câmeras domésticas, com boa qualidade. 
 Serão premiados e certificados três filmes selecionados por uma Comissão 
Técnica, sendo um em cada categoria: Ensino Fundamental Anos Iniciais, Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino Médio. A entrega da premiação será feita 
durante a FlinkSampa – Festa do Conhecimento, Literatura e Cultura Negra, que 
acontecerá nos dias 18, 19 e 20 de novembro, no campus da Faculdade Zumbi dos 
Palmares, na capital paulista. 
 Para mais informações como regulamento, o festival e inscrições, acesse o 
site http://flinksampa.com.br/sobre/.  
 
MARATONA UNICEF SAMSUNG – INSCRIÇÕES ATÉ 27/10 
 A Maratona UNICEF Samsung reúne estudantes, professores, programadores 
e designers com o objetivo de promover o desenvolvimento de protótipos de 
aplicativos para dispositivos móveis para serem usados, em escolas públicas, por 
professores e estudantes nas áreas de conhecimento do Ensino Médio previstas na 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC): Linguagens e suas Tecnologias, 
Matemática e suas Tecnologias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Ciências 
Humanas e Sociais Aplicadas. A Maratona é uma realização do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF) e a Samsung e tem como parceiro técnico a 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro – SOFTEX 
 As inscrições encerram dia 27 de outubro de 2019. Para se inscrever basta 
fazer um cadastro, formar a sua equipe e enviar um vídeo de um minuto sobre o 
projeto do app. Cada equipe deverá, obrigatoriamente, ser formada por cinco 
integrantes com os seguintes perfis: Um professor atuante em escola pública; Um 
estudante cursando o Ensino Médio em escola pública; Três estudantes (cursando 
Ensino Médio, técnico ou graduação) podendo ser de escolas públicas, escolas 
técnicas, universidades públicas ou privadas, ou de Institutos federais. 
 Para mais informações como Regulamento, formação de equipes, 
cronograma e inscrições, acesse o site https://maratonaunicefsamsung.org.br/.  
 
GRANDE SORTEIO DE PRÊMIOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E 
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO – INSCRIÇÕES ATÉ 30/10 
 Para comemorar o Dia do Professor e o Dia do Servidor Público, o Espaço do 
Servidor, da Intranet da Seduc, está com inscrições abertas para diversos sorteios. 
Todos os servidores podem participar, basta preencher o formulário de inscrição 

http://flinksampa.com.br/sobre/
http://flinksampa.com.br/sobre/
https://maratonaunicefsamsung.org.br/
https://maratonaunicefsamsung.org.br/
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de cada prêmio até às 10 horas, de 30 de outubro. São vários prêmios, entre 
eletrodomésticos, curso de pós-graduação, vouchers de restaurantes, hotéis, 
parques, livros e muito mais. Todos os ganhadores serão conhecidos até o dia 1º 
de novembro. 
 Para se inscrever nos sorteios, basta entrar na página da Intranet 
(https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/). Para o acesso direto aos sorteios 
disponíveis, acesse o site: 
 https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/grande-sorteio-de-
premios-em-comemoracao-ao-dia-do-professor-e-do-servidor-publico.aspx.  
 
CAMPANHA #APRENDERPARAPREVENIR – REDUZINDO O RISCO DE DESASTRES: 
AÇÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – INSCRIÇÕES ATÉ 
30/10  
 O Programa Cemaden Educação e a Secretaria de Estado da Educação 
(SEDUC-SP), por meio da Coordenadoria Pedagógica (COPED), Centro de Ensino 
Fundamental Anos Finais (CEFAF) e Centro de Ensino Médio (CEM) e a Equipe 
Curricular de Geografia, convidam as escolas da rede estadual de ensino que atuam 
com projetos de ERRD – Educação em Redução de Riscos de Desastres para 
participarem da 4ª edição da Campanha #AprenderParaPrevenir.  
 Este ano a campanha traz o tema “Reduzindo o risco de desastres: ações 
educativas em tempos de mudanças climáticas”, proposto para aumentar a 
percepção de riscos de desastres socioambientais, em especial nas áreas mais 
vulneráveis do país. A ideia é compartilhar ações educativas locais, envolvendo 
conhecimentos e saberes sobre as causas e efeitos dos eventos extremos. É a 
educação contribuindo para difusão de uma cultura de redução de riscos de 
desastres em tempos de mudanças climáticas. Para isso, objetivo é somar esforços 
na construção e no fortalecimento da proteção das comunidades.  
 As inscrições para a Campanha #AprenderParaPrevenir encerram dia 31 de 
outubro/19 – mês Internacional da Redução de Desastres Naturais/Organização 
das Nações Unidas (ONU), conforme orientações disponíveis no site da campanha: 
(http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019). 
 
CURSOS GRATUITOS – ITAÚ SOCIAL 

O Polo, ambiente de formação do Itaú Social, foi concebido para oferecer a 
professores, gestores escolares e equipes das secretarias de Educação e de 
organizações da sociedade civil um espaço com cursos gratuitos, certificados e que 
respondem aos seus principais desafios diários. Todos os cursos são totalmente à 
distância e apresentam diferentes cargas horárias. Para participar basta fazer um 
cadastro simples no site https://polo.org.br/. 

Destacamos que os cursos não são válidos para evolução funcional pela via 
não acadêmica.  

https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/grande-sorteio-de-premios-em-comemoracao-ao-dia-do-professor-e-do-servidor-publico.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/grande-sorteio-de-premios-em-comemoracao-ao-dia-do-professor-e-do-servidor-publico.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/grande-sorteio-de-premios-em-comemoracao-ao-dia-do-professor-e-do-servidor-publico.aspx
https://seesp.sharepoint.com/sites/intranet/noticias/Paginas/grande-sorteio-de-premios-em-comemoracao-ao-dia-do-professor-e-do-servidor-publico.aspx
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019
http://educacao.cemaden.gov.br/aprenderparaprevenir2019
https://polo.org.br/
https://polo.org.br/
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CURSO GRATUITO SOBRE EDUCAÇÃO MIDIÁTICA E BNCC  
 Estão abertas novas inscrições para o curso Educação Midiática e a BNCC, 
desenvolvido pelo Instituto Palavra Aberta e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini. 
A segunda turma abrange mais de 4 mil vagas para professores de escolas públicas 
e privadas de todo o Brasil e demais interessados no tema. O conteúdo é 
totalmente gratuito, 100% on-line e autoinstrucional, ou seja, o aluno tem 
liberdade de realizá-lo no tempo que desejar. São 30 horas de carga horária, 
dividida em quatro módulos. Apesar de ter como público-alvo os professores da 
Educação Básica, quaisquer interessados podem se cadastrar, assistir ao curso e 
emitir um certificado. A inscrição e o acesso ocorrem por meio da plataforma 
online. 
 Para mais informações acesse o site https://educamidia.org.br/recursos.  
 
 
 

Aparecida Lucia Alves Novaes Oliveto 
Dirigente Regional de Ensino 

https://educamidia.org.br/recursos
https://educamidia.org.br/recursos

